
 بازسازی تصفيه خانه بوشيگان بوشهر
 با هدف باالبردن كيفيت آب

مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب بوشهر از     بوشهر
بازسازي و ارتقاي افزايش ظرفيت تصفيه خانه 
بوش�يگان براي باال بردن ظرفيت و بهب�ود كيفيت آب اين اس�تان خبرداد. 
عبدالحمي��د حمزه پ��ور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب بوش��هر از 
تصفيه خانه آب بوشيگان يكي از قديمي ترين تصفيه خانه هاي ساخت 
ايران كه بيش از 40 س��ال از بهره برداري آن مي گذرد، گفت: به منظور 
بازس��ازي و ارتقاي افزايش ظرفيت اين تصفيه خانه ۲۱0 ميليارد ريال 
براي افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت آب آن اختصاص يافته است.  وي، 
منبع تأمين آب تصفيه خانه بوشيگان را رودخانه شاپور دانست و افزود: 
بهره برداري مستمر و گذشت زمان سبب مستهلك شدن اجزاي اصلي 
تصفيه خانه شده به صورتي كه ساليان گذشته بر روي ميزان خروجي آب 
تصفيه شده تأثيرگذار بوده است.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر از اجراي طرح بهسازي و ارتقای تصفيه خانه بوشيگان خبر داد و 
گفت: اين طرح با دو رويكرد اساسي افزايش ظرفيت تصفيه آب و بهبود 
كيفيت، در دستور كار قرار گرفته اس��ت.  حمزه پور افزود: اين پروژه در 

دوفاز ساخت آبگير و بازسازي تصفيه خانه در حال انجام مي باشد.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليحوريه ملكي

مديرعامل شركت      مركزي
ي  ك ها ش�هر

اس�تان مركزي از آغاز طرح توس�عه شهرك 
صنعتي شماره س�ه  اراك )خيرآباد( با هدف 
تحق�ق ش�عار رون�ق تولي�د خب�ر داد. 
طيب ميرزايي مديرعامل شركت شهرك هاي استان 
مركزي با بيان اينكه در سال هاي گذشته نسبت به 
طرح توسعه شهرك هاي صنعتي اراك توجه چنداني 
نشده و بر همين اساس ميزان جذب سرمايه گذاران 
صنعتي در اين شهرس��تان چندان مطلوب نيست، 
گفت: لذا با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبري 
در خصوص رونق توليد طرح توسعه شهرك صنعتي 
ش��ماره س��ه اراك )خيرآباد( آغاز ش��د.  وي افزود: 
برهمين اساس طرح توسعه شهرك صنعتي شماره 
سه اراك در زميني به مساحت ۲۲0 هكتار از سمت 
شمال غرب اين شهرك در دستور كار اين شركت قرار 
گرفت و عمليات تأمين زيرساخت هاي الزم در آن 

آغاز شده است.  مديرعامل شركت شهرك هاي استان 
مركزي تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي تدوين 
شده و در صورت تكميل طرح هاي زيرساختي از اوايل 
سال ۱400 امكان واگذاري زمين به سرمايه گذاران 

در طرح توسعه شهرك صنعتي خيرآباد اراك وجود 
دارد. وي افزود: طرح توسعه شهرك صنعتي ايبك آباد 
اراك نيز در دستور كار شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي قرار دارد و با جانمايي زمين مورد نظر، 

عمليات تأمين زيرساخت هاي الزم در اين شهرك 
نيز انجام مي ش��ود.  ميرزايي ادامه داد: تاكنون ۹۶ 
هكتار زمين در ش��هرك ها و نواح��ي صنعتي اين 
استان به متقاضيان واگذار شده و با توجه به اينكه 
بيشتر زمين هاي شهرك ها و نواحي صنعتي استان 
در دوماه آخر س��ال به متقاضيان واگذار مي شود، 
پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه تا پايان امسال 
مجموع واگذاري ها از ۱۳0هكت��ار تجاوز كند.  وي 
گفت: ۸۸ قرارداد فني امسال در شهرك ها و نواحي 
صنعتي اين اس��تان منعقد ش��د و مجموع منابع 
مالي طرح هاي فني در اين راس��تا يك هزار و ۲۱4 
ميليارد ريال برآورد شده است.  مديرعامل شركت 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان مركزي اف��زود: ۶۶ 
قرارداد اولويت دار از مجموع قراردادهاي فني امسال 
شهرك ها و نواحي صنعتي استان مركزي با اعتباري 
بالغ بر ۷۸0 ميليارد ريال انتخاب شده كه عمليات 

اجرايي آنها در حال انجام است.

طرح توسعه شهرك صنعتي شماره 3  اراك با هدف رونق توليد آغاز شد

بهره برداري از بيمارستان 220 تختخوابي نقده در سال آينده 
ر  ا ند س���تا ا     آذربايجان غربي
آذربايج��ان 
 غربي از راه اندازي بيمارستان ۲۲۰ تختخوابي 
نق�ده در اواي�ل س�ال آين�ده خب�رداد. 
محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي 
در جريان بازديد از طرح هاي بيمارستاني و عمراني 
نقده گفت: بيمارس��تان ۲۲0تختخوابی نقده با 
پيش��رفت فيزيكي ۶۵ درصدي روند خوبي طي 
مي كند و پيش از پايان كار دولت به بهره برداري 

مي رسد.  وي با اشاره به اينكه زير ساخت هاي بيمارستاني در استان بهبود يافته است، افزود: تأمين اعتبار چند 
پروژه مهم بيمارستاني در نقاط مختلف استان در دستور كار دولت قرار دارد كه برخي تا پايان امسال و تعدادي 
نيز پيش از پايان كار دولت به بهره برداري خواهد رسيد.  استاندار آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: با افتتاح اين 
بيمارستان شهرستان نقده از بهره مندي سرانه تخت در ميانگين استاني فراتر خواهد رفت.  شهرياري گفت:  
در شهرهاي مختلف استان پروژه هاي مختلف بهداشتي درماني مراحل نهايي بهره برداري را طي مي كند و با 

تكميل پروژه هاي در دست احداث يكي از شاخص هاي عقب ماندگي استان برطرف می شود.

توزيع 1000 قلم كاال بين نيازمندان چابهاري
بنياد مستضعفان     سيستان وبلوچستان 
يک هزار قلم كاال 
بين مددجويان و نيازمندان شهرستان چابهار در 
جنوب سيس�تان و بلوچس�تان توزي�ع كرد. 
رض��ا گل��زاري مق��دم مدي��ر كميت��ه امداد 
امام خمين��ي)ره( چابهار گفت: اي��ن هزار قلم 
شامل: يخچال، تلويزيون، جارو برقي و ماشين 
لباسشويي اس��ت كه توزيع اين اقالم از ابتداي 
آذرآغاز و بين مددجويان و نيازمندان شهرستان 

قصرقند در جنوب سيستان و بلوچستان توزيع ش��د.  وي با بيان اينكه براي خريد اين كاال ها بيش از 
۲4ميليارد ريال هزينه شد، افزود: اين اقالم بين خانوار هاي زنان سرپرست خانوار و افراد زمين گير و داراي 
بيماري صعب العالج كه از سوي كارشناسان اين نهاد شناسايي شده اند، توزيع شد.  مدير كميته امداد 
امام خميني)ره( چابهار ادامه داد: چابهار با بيش از 4 هزار خانوار تحت حمايت، خدماتي همچون كمك 
هزينه جهيزيه، هديه ازدواج، لوازم ضروري منزل، آموزش و اشتغال، درمان و كمك هزينه تحصيلي را 
به مددجويان خود ارائه مي كند.  گلزاري مقدم گفت: عالوه بر اين كمك ها، كميته امداد امام خميني 

چابهارآمادگي دارد تا در صورت نياز كاالها و اقالم مورد نياز آنها را در اختيار نيازمندان قرار دهند.

 1۹ هزار و ۴۳1 فرصت شغلي در كرمانشاه ايجاد شد
1۹ هزار و ۴۳1      كرمانشاه
فرصت شغلي با 
استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي در 
مناطق زلزله زده استان كرمانشاه ايجاد شد. 
حسن عزيزي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كرمانشاه با بيان اينكه صددرصد اعتبار اختصاصي 
براي ايجاد اشتغال در مناطق زلزله زده كرمانشاه 
جذب شده است، گفت: ۶00 ميليارد تومان براي 
۱۹ هزار و 4۳۱ فرصت شغلي اشتغال به ۱۷ هزار 

و ۳۸0 طرح اشتغالزا پرداخت شده است.  وي افزود: اين ميزان تسهيالت ارزان قيمت به ۱0 شهرستان 
زلزله زده استان كرمانشاه در سال ۹۶ از محل صندوق توسعه ملي با عامليت 4 بانك و مؤسسه اعتباري 
اختصاص يافت.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كرمانشاه ادامه داد: با وقوع زلزله ۷/۳ دهم ريشتري 
۲۱ آبان ماه ۹۶ و در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه تهديد زلزله را به فرصت تبديل نماييد و با 
پيشنهاد و پيگيري هاي استاندار كرمانشاه و موافقت هيئت دولت، شوراي عالي اشتغال، وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي و معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت اين اعتبار به كرمانشاه اختصاص يافت. 

خوزستاني ها 2500 سهميه اشتغال خانگي گرفتند
در طرح توسعه     خوزستان
مشاغل خانگي، 
۲ هزار و ۵۰۰ س�هميه اش�تغال به اس�تان 

خوزستان تخصيص داده شد. 
زينب پارسا فخر سرپرس��ت اداره كل امور زنان و 
خانواده استانداري خوزس��تان با بيان اينكه طرح 
توسعه مشاغل خانگي با هدف توليد و توسعه كسب 
و كار همزمان با سراسر كشور در خوزستان نيز با 
مشاركت سازمان جهاد دانشگاهي استان در حال 
اجراست، گفت: در طرح توسعه مشاغل خانگي، ۲ هزار و ۵00 سهميه اشتغال به استان خوزستان اختصاص 
داده شده است.  وي افزود: توانمندسازي متقاضيان در قالب مشاوره و آموزش هاي كوتاه مدت مهارتي، آشنايي 
با نياز بازار، كمك جهت توليد استاندارد و برندسازي محصوالت، اتصال به بازارها براي فروش محصوالت خانگي 
از طريق پيشرانان و ايجاد فروشگاه هاي اينترنتي در مكان بازارهاي اينترنتي با تعرفه مقرون به صرفه از جمله 
اهداف اين طرح است.  سرپرست اداره كل امور زنان و خانواده استانداري خوزستان: در اين طرح نياز به مهارت 
خاصي نبوده و افراد متقاضي قبل از ورود به طرح، ارزيابي و استعدادس��نجي شده و واجدين شرايط پس از 
گذراندن آموزش هاي تخصصي و كاربردي الزم از طريق پيشران ها به بازارهاي كسب و كار وصل خواهند شد. 

اعطای 5۸0 ميليارد ريال وام اشتغال 
روستايي به سمناني ها

۵۸۰ ميلي�ارد ريال تس�هيالت     سمنان
اشتغال روستايي و عشايري به 
واحد ه�اي تولي�دي اس�تان س�منان پرداخ�ت ش�د. 
علي تشنه دل رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان از 
اعطای ۵۸0 ميليارد ريال تس��هيالت اشتغال روستايي و عشايري 
به واحد هاي توليدي اين استان خبر داد و گفت: ۱۲۳ واحد توليدي 
صنعتي، معدني و صنفي اس��تان س��منان اين تسهيالت اشتغال 
روستايي و عشايري را دريافت كردند.  وي افزود: اين تسهيالت به 
واحد هاي توليدي كه در روس��تا ها و نواحي صنعتي قرار دارند و با 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شد و ۵40 اشتغال 
جديد با پرداخت اين تسهيالت در مناطق روستايي و محروم استان 
سمنان فراهم شد.  به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان، ۱4۷ طرح صنعتي و صنفي نيز براي دريافت تسهيالت 
به ارزش بيش از ۸۱۸ ميليارد ريال به بانك هاي عامل معرفي شد كه 

از اين تعداد ۱۲۳ طرح تاكنون تسهيالت دريافت كردند. 

 1۶00 بسته معيشتي 
در چهارمحال و بختياري توزيع شد

مرحله دوم رزمايش مواسات      چهارمحال وبختياري
با توزيع 16۰۰ بسته معيشتي 

در چهارمحال و بختياري آغاز شد. 
ايرج كيان��ي مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان چهارمحال و 
بختياري گفت: در دومين مرحله مواسات و همدلي، ۱۶00 بسته مواد 
غذاي شامل برنج، ماكاروني، رب گوجه فرنگي، قند، چاي و روغن مايع 
تهيه و آماده توزيع است.  وي ارزش هر بسته معيشتي را 4 ميليون ريال 
اعالم كرد و افزود: اين كمك ها از محل كمك فدراسيون بين المللي 
هالل احمر به استان تهيه شده است.  مديرعامل جمعيت هالل احمر 
اس��تان چهارمحال و بختياري ادامه داد: اين بسته هاي معيشتي و 
بهداشتي بين نيازمنداني كه در مرحله نخست اجراي طرح مواسات و 
همدلي از آن بهره مند نشدند، توزيع مي شود.  به گفته آقاي كياني، در 
مرحله نخست اجراي طرح مواسات و همدلي، جمعيت هالل احمر 
چهارمحال و بختياري بيش از ۸ هزار بسته معيشتي و ۲ هزار بسته 

بهداشتي به ارزش ۵ ميليارد تومان بين نيازمندان توزيع كرد. 

 توزيع ۳ هزار بسته معيشتي 
در ميان نيازمندان تربت حيدريه

در راس�تاي اجراي دهمين مرحله      خراسان رضوي
كمک ه�اي مؤمنانه ۳ هزار بس�ته 
كمک معيشتي در بين نيازمندان شهرستان تربت حيدريه توزيع شد. 
محمود اشرف زاده دبير قرارگاه جهادي شهيد حاج قاسم سليماني 
تربت حيدريه گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون نيز ۳ هزار 
بسته كمك معيشتي و بهداش��تي بين نيازمندان اين شهرستان 
توزيع شده است.  وي افزود: در نخستين مرحله رزمايش مواسات، 
همدلي و كمك مؤمنانه براي مقابله با آسيب هاي ناشي از ويروس 
كرونا، همدلي مردم، گروه هاي جهادي، هيئت هاي مذهبي، خيران 
و نهاد هاي اجرايي اين شهرس��تان در كمك به نيازمندان و اقشار 
آسيب ديده از كرونا تحسين برانگيز بود.  دبير قرارگاه جهادي شهيد 
حاج قاسم سليماني تربت حيدريه تصريح كرد: گروه هاي جهادي از 
ابتداي شيوع ويروس كرونا در كنار مدافعان سالمت حضور يافته و با 
ضدعفوني معابر و منازل بيماران مبتال و همچنين توزيع بسته هاي 

كمك معيشتي و بهداشتي نقش خود را به درستي ايفا كردند.

 بزرگ ترين واحد ريسندگي اردبيل
امسال راه اندازي مي شود

 7 هزار بسته معيشتي بين مددجويان 
كميته امداد گلستان توزيع شد

استاندار اردبيل از      اردبيل
ي  ز ا ن���د ه ا ا ر
بزرگ ترين واحد ريس�ندگي اردبيل در شهرك 
صنعتي شماره يک اردبيل تا پايان امسال خبرداد. 
اكبر بهنام ج��و اس��تاندار اردبي��ل در جريان 
بررسي مشكالت بزرگ ترين واحد ريسندگي 
و بافندگي در اردبيل با بيان اينكه از ۱0 س��ال 
پيش به دليل عدم تعهدات مالكين در پرداخت 
تس��هيالت دريافتي از بانك، اين واحد تعطيل 
ش��ده و به تملك بانك درآمده ب��ود، گفت: با 
همكاري بانك ملي تصميم بر اين شد تا كارخانه 
نساجي اردبيل كه به تملك اين بانك درآمده 
بود با انتش��ار آگهي و فراخوان به سرمايه گذار 
جديد واگذار شود تا بهس��ازي و نوسازي اين 
مجموعه شروع ش��ود.  وي با اش��اره به اينكه 
بنا به داليلي در ابتداي امسال سرمايه گذاري 
راغب به اي��ن كار نب��ود، افزود: ام��ا در تيرماه 
س��رمايه گذاري اعالم آمادگي كرد تا نسبت به 
بازسازي و نوس��ازي اين مجموعه اقدام كند.  
استاندار اردبيل با اشاره به تخريب اين كارخانه 
براثر آتش س��وزي در س��ال هاي اخير تصريح 
كرد: عمليات بازسازي و بهسازي اين مجموعه 

و مرم��ت بزرگ تري��ن كارخانه ريس��ندگي با 
اش��تغالزايي ۱00 نفر آغاز ش��د تا فاز اول اين 
مجموعه آماده بهره برداري شود.  بهنامجو خاطر 
نش��ان كرد: با تالش مؤثر انتظار مي رود تا يك 
ماه آينده فاز اول و تا پايان امس��ال فاز دوم اين 
كارخانه راكد به چرخه توليد باز گشته و زمينه 
اشتغال ۷00 نفر در استان فراهم  آيد.  نماينده 
دولت در استان اردبيل با اشاره به اينكه در سال 
جهش توليد يكي از رويكردهاي استان تقويت 
و حمايت از واحدهاي راكد و تعطيل شده بود، 
گفت: در اي��ن زمينه با حمايت مؤثر از س��وي 
بانك ها و مديران دستگاه هاي اجرايي بيش از 
۱۷ واحد به چرخه بازگشتند.  بهنامجو افزود: 
تالش مي كنيم تا پايان امسال اكثر واحدهاي 
راكد كه توان فعاليت مجدد را دارند، به چرخه 
باز گشته و امكان اش��تغال براي جوانان استان 
فراهم ش��ود.  وي همچنين خاطرنش��ان كرد: 
بانك هاي عامل قول مس��اعد دادن��د تا با نرخ 
پايين تسهيالت مناسب را در اختيار صاحبان 
اين مجموعه ها ق��رار دهن��د و از محل تبصره 
۱۸ س��ازمان صمت حمايت هاي الزم را از اين 

مجموعه ها انجام مي دهد. 

در ادام�ه طرح      گلستان
ي  كمک ه�ا

مؤمنانه و ايران همدل، امروز 7 هزار بس�ته 
معيشتي بين نيازمندان تحت پوشش كميته 
ام�داد اس�تان گلس�تان توزيع مي ش�ود. 
عيسي بابايي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
گلستان گفت: در مرحله نخست 4 هزار و ۵00 خانوار 
در بحران كرونا تحت پوشش قرار گرفتند و اكنون 
هم در حال بررسي خانوارهايي هستيم كه شرايط 
خوبي ندارند تا آنها را از خدمات كميته امداد بهره مند 
كنيم، خانواده هاي نيازمند مي توانند به كميته امداد 
مراجعه و براي بهره مندي از خدمات درخواس��ت 
بدهند. وي افزود: در ادامه طرح كمك هاي مؤمنانه 
و ايران همدل، امروز ۷ هزار بسته معيشتي را بين 
نيازمندان تحت پوش��ش كميته امداد گلس��تان 
توزيع خواهي��م كرد كه ۵ هزار بس��ته با همكاري 
بسيج ادارات و ۲ هزار بسته با كمك مراكز نيكوكاري 
زيرمجموعه كميته امداد توزيع مي شود. بابايي ادامه 
داد: كميته امداد در طرح كمك هاي مؤمنانه مردم 
از طريق سامانه، كمك ها و واريز نقدي مي توانند به 
نيازمندان كمك كنن��د و همچنين به ۲۳0 مركز 
نيكوكاري در محالت با رويكرد مسجد محور و دفاتر 

كميته امداد مراجعه داشته باشند. وي با اشاره به 
مرحله دوم كمك به نيازمندان استان، گفت: در اين 
مرحله يك ميليارد و ۵00 ميليون تومان براي هزار 
خانواده مددجو و غير مددجو كمك نقدي ش��ده 
كه سرانه آن ۳00 هزار تومان بوده است. مديركل 
كميته امداد ام��ام خميني )ره( گلس��تان افزود: 
همچنين 4 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
كارگش��ايي در اين مرحله در شهرستان ها توزيع 
مي شود تا از محل كارگشايي هم تسهيالت پرداخت 
كرده باشيم بابايي ادامه داد: در بخش اجاره مسكن 
به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد گلستان 
يك ميلي��ارد و ۲00 ميليون تومان كمك ش��د.  
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( گلس��تان 
خاطرنش��ان كرد: به خانواده هاي مددجو و تحت 
پوشش كه بر اثر كرونا فوت مي كنند اگر سرپرست 
خانواده باش��د ۱0 ميلي��ون توم��ان و اگر اعضاي 
خانواده باشند ۵ ميليون تومان كمك مي كنيم و 
در مرحله نخست ۲40 ميليون تومان كمك شد. 
بابايي اظهار داشت: حدود ۳ هزار خانواده نيازمند 
تبلت هستند و ۲ هزار دستگاه برآورد كرديم كه از 
محل كمك هاي مردمي و كميت��ه امداد تاكنون 

۵00تبلت توزيع شده است.

  يزد: استاندار يزد گفت: با مشاركت خوب بهبوديافتگان از بيماري كرونا 
در اهداي پالسما، استان يزد موفق به كسب رتبه نخست اهداي پالسما 
در كشور شد.  محمدعلي طالبي در جريان بازديد از اداره كل انتقال خون 
استان يزد با بيان اينكه اهداي پالسماي بهبوديافتگان كرونا مسئله اي 
ضروري است، افزود: خوشبختانه در زمينه اهداي پالسماي بهبوديافتگان 
از ويروس كرونا رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده و در اين شرايط 
عالوه بر اينكه پالسماي مورد نياز شهروندان تأمين مي شود، قادر به كمك 

به ديگر استان هاي كشور نيز بوديم. 
  گيالن: مسئول بهداشت محيط و كار معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن از بي خطر سازي پسماندهاي كرونايي در گيالن خبرداد و 
گفت: در حال حاضر تمامي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزش��كي گيالن داراي دستگاه هاي بي خطر سازي پس��ماندهاي عفوني 
هستند.  جواهرشناس با اشاره به قانون مديريت پسماند، افزود: طبق قانون 
مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن، وزارت بهداشت و به تبع آن مراكز 
بهداشت شهرس��تان ها اقدام به آموزش متصديان اماكن عمومي، مراكز 
تهيه، توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي شهري 
و روستايي و همچنين پرسنل شاغل در بيمارستان ها و مراكز درماني اعم از 

كارشناسان و نيروهاي خدماتي كرده است. 
  اصفه�ان: مس��ئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي 
درماني الزهرا)س( اصفهان از كاهش شديد موارد اهدا و پيوند اعضا با توجه 
به شيوع كرونا خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۵00 نفر در گروه هاي 
مختلف خوني در ليست انتظار پيوند كليه هستند.  مريم خليفه  سلطاني با 
بيان اينكه به دليل شيوع كرونا و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي مربوطه با 
كاهش شديد موارد اهدا و پيوند اعضا مواجه هستيم، افزود: اهدا و پيوند كليه، 

در حال حاضر در بيمارستان هاي كاشاني و خورشيد انجام مي شود. 
  ايالم: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دره شهر گفت: 
طرح بذرپاشي و بذر كاري توسط مجريان طرح هاي مرتعداري با اولويت 
كاشت گونه هاي مرتعي بومي از قبل بادام كوهي، يونجه غالف دار، ماشك، 
اسپرس... در روستاي بهشت آباد شهرستان دره شهر آغاز شده است.  آرش 
مزباني با اشاره به اينكه اين عمليات تا پايان دي ماه ادامه دارد، پيش بيني كرد: 
با توجه به نزوالت جوي مناسب، پوشش گياهي منطقه به نحو قابل توجهي 
افزايش يابد.  وي ادامه داد: اهميت پوشش گياهي مراتع در توليد خوراك دام، 
نفوذ آب باران، توليد گياهان دارويي، اشتغال هاي جانبي و همچنين اثرات 
زيست محيطي در توليد اكسيژن و كاهش گاز دي اكسيد كربن و همچنين 

كاهش فشار چراي مازاد بر عرصه هاي جنگلي مؤثر است. 
  فارس: رئيس اداره فرهنگي، هنري، اردو ها و فضا هاي پرورشي آموزش و 
پرورش فارس گفت: تاكنون بيش از ۱40 هزار جلد كتاب در مرحله سوم پويش 
نذر دانايي در استان جمع آوري شده است.  سعيد خادمي رئيس اداره فرهنگي، 
هنري، اردو ها و فضا هاي پرورشي آموزش و پرورش فارس با بيان اينكه پويش 
نذر دانايي تالشي براي اهداي كتاب به مدارس مناطق محروم استان است، 
افزود: اين پويش از ابتداي شكل گيري تاكنون در سه مرحله اجرا شده است كه 
در مرحله اول اين پويش هزار و 440 جلد كتاب، در مرحله دوم ۱4 هزار جلد 

كتاب براي اهداي به مدارس مناطق محروم استان فارس جمع آوري شد.

 آستان قدس رضوي، غذا و لباس گرم 
كارتن خواب ها را تأمين مي كند

خادمان آستان قدس هر شب براي بي سرپناهان 
حاشيه مشهد غذاي متبرك مي برند

سرماي زمس�تان زودتر از خودش از راه رس�يده و اكثر استان ها 
شاهد بارش هايي از جنس باران و برف هس�تند. اما در اين ميان، 
سوز ش�ب ها، زندگي گروهي از مردم را سخت كرده است. كارتن 
خواب هايي كه زمين خيس، فرش شان و آسمان تاريک سقف شان 
براي استراحت است. ولي همين افراد از نظرها دور نمانده اند و در 
شهر مقدس مشهد شب ها گروهي از خادمان آستان قدس رضوي 
به حواش�ي ش�هر رفته و براي اين افراد لباس گرم و غذا مي برند. 

    
چند ش��بي اس��ت كه خادمان و مدي��ر كانون هاي خدم��ت رضوي 
خراسان رضوي و معاون خدمات اجتماعي بنياد كرامت رضوي شب ها 
به حاشيه شهر مشهد مي روند تا در جريان سركشي و توزيع غذا و لباس 
گرم بين بي سرپناهان اين مناطق، از نزديك با مشكالت و درد دل هاي 
اين قشر آشنا شوند. حرف هايي كه مي تواند راه را براي بازگشت آنها به 

زندگي معمولي هموارتر كند. 
  همراهي تشكل هاي مردمي با خادمان

در مناطق حاشيه ش��هر مثل طبرسي شمالي، س��پاد، اسماعيل آباد، 
جمعيت قابل مالحظه اي از بي س��رپناهان وجود دارند.  اكثراً دس��ته 
جمعي در گوشه اي از يك زمين خالي يا خرابه آتشي برافروخته و زير 
پالسي از چوب و پالس��تيك خزيده اند و درك شنيده ها و ديدني هاي 
به اصطالح زندگي شان بسيار دشوار است.  برخي از آنها بيش از ۱۵سال 
اس��ت در س��رما و گرما در كنار يك جوي كثيف روزگار مي گذرانند. 
مخصوصاً در س��رماي زير صفر باورش ناممكن به نظر مي رسد كه در 
فضاي محدود يك ج��وي آب بخوابند و زنده بمانند.  هيچ نش��اني از 
زندگي در بساط شان پيدا نمي شود. فقط به كور سوي اميدي و گرفتن 
دودي ديگر زنده اند. آتش خانمان سوز فقر و اعتياد، همه كسان و توان 

و اموال شان را سوزانده و به هوا فرستاده. 
پيرمرد در ميان اين جم��ع ماجراي اندوهناك زندگي��ش را برايمان 
روايت مي كند. زن و فرزندش به خاطر ن��داري و بعد هم افتادن به دام 
اعتياد رهايش كرده اند.  مي گويد: »سال هاست براي خانواده و بستگانم 
مرده ام. هيچ كس سراغي از من نمي گيرد. پير شده ام و ديگر تواني براي 
كار كردن هم ندارم. خوب مي شد حداقل جاهايي مثل گرمخانه بيشتر 

مي بود تا شب هاي سرد و طوالني زمستان فقط گرم مي مانديم.«
در ميانه راه به چند نفر از فعاالن تشكل هاي مردمي كه مشغول خدمت 
و سركشي به اين قشر آسيب ديده هستند، بر مي خوريم. يك روحاني 
كه هر شب با چند تن از دوستانش غذا و برخي نيازمندي هاي اوليه را از 

خيرين منطقه جمع آوري و به دست اين افراد مي رساند. 
  توزيع غذاي متبرك در ميان كارتن خواب ها

چند جوان هم وقتي خادمان آستان قدس رضوي را مي بينند همراه آنها 
مي شوند تا كمك رسان باشند.  يكي از كارتن خواب ها مي گويد: »فقط 
آقا امام رضا)ع( بايد عنايت داشته باشد. چند سال پيش به مشهد آمدم و 
با اينكه متخصص تراشكاري بودم ولي به خاطر بي كسي و نبود سرمايه، 
به نتيجه اي نرسيدم. به ناچار كارتن خواب شدم. بارها براي ترك دادن 

به سراغ مان آمده اند ولي باز رها شديم به امان خدا...«
خادم حرم مطهر رضوي، ظرف غذاي گرم متبرك مهمانسراي حضرت 
رضا)ع( را به دستش مي دهد. حال دلش منقلب مي شود و لحظه جدايي 
مي گويد: »حال مان كه خوب است؛ ش��كر. نا اميد نيستيم. فقط كاش 
مردم اگر نمي توانند دستي براي كمك به سمت ما دراز كنند، فكر نكنند 
ما دزد يا تبهكار هستيم.« در اثناي اين شب گردي، با مديران شهر هم 
تماس هايي برقرار مي شود تا در جريان اوضاع باشند و هماهنگي هايي با 
اورژانس و خيرين صورت مي گيرد تا حداقل يك نفر را بتوان نجات داد. در 
مقصد بعدي، جايي در ميان خرابه هاي سپاد گروهي شب را در اتاقك های 
دست ساخته ای به صبح مي رسانند و چند خيابان آن طرف تر در ميان 
شمشادهاي مملو از برِف وسط بزرگراه شهيد بابانظر در كمال ناباوري يك 
زوج شهرستاني در دو جان پناه پالستيكي چند سال است مشغول زندگي 

هستند. هر دو گرفتار اعتيادند و مطرود خانواده و فاميل. 
از حامد صادقي معاون خدمات اجتماعي بنياد كرامت رضوي كه همراه 
گروه آمده، درباره طرح حمايتي آستان قدس از بي سرپناهان مي پرسيم 
و مي گويد: »هر شب بين ۲00 تا ۵00 پرس غذاي متبرك مهمانسراي 
حضرت ميان محرومان حاشيه شهر توزيع مي شود. در ماه هاي سرد، پتو 
و البسه گرم هم در كنار غذا توزيع مي شود.« وي مي گويد: »ساماندهي 
و اسكان موقت اين اقشار، هم مسئول دارد و هم وظايف آنها تعريف شده 
است. ما هم پيرو حكم رهبر معظم انقالب خطاب به توليت اين آستان 
مقدس، براي كمك و حمايت از نهادهاي مسئول و دستگاه هاي اجرايي 

نسبت به رفع نقايص و كمبودها وارد ميدان مي شويم.«
صادقي تصريح مي كند: »بارها خطاب به همه متوليان امر اعالم كرده ايم 
كه در صورتي كه عزم و برنامه اي براي ساماندهي و رسيدگي به اين افراد 
باشد، ما آماده و پاي كار هستيم تا در گام اول نيازهاي اوليه آنها مرتفع 
ش��ود و در گام هاي بعد، اين گروه ها را به شخصيت اجتماعي و دامان 
خانواده هايشان بازگردانيم. آمارهاي غير رسمي خبر از وجود بيش از 
۲ هزار بي خانمان كه حداقل ۵00 تن از آنها بانوان و دختران هستند، 
حكايت دارد كه به رغم همه تالش ها و اقدامات صورت گرفته، اين اوضاع 

نابسامان زيبنده پايتخت معنوي كشور نيست.«

افتتاح 101 واحد مسكوني مناطق سيل زده ايالم 
از سوی قرارگاه محروميت زدايي سپاه 

در ادامه اج�راي پروژه هاي محروميت زدايي در اس�تان ايالم و به 
مناسبت گراميداشت هفته بس�يج 1۰1 واحد مسكوني در مناطق 
س�يل زده اس�تان افتتاح و 1۵۰ باب منزل نيز تعمير ش�د. اين در 
حالي بود كه با افتتاح پروژه آبرس�اني روس�تاي بهارستان چوار، 
آب ش�رب بهداش�تي به خانه هاي س�اكنان اين منطقه رس�يد. 

    
قرارگاه محروميت زدايي س��پاه كه مأموريت پيگيري و رفع مشكالت 
زيرساختي مناطق كم برخوردار و نيازمند كش��ور را برعهده دارد، با به 
اتمام رسيدن ساخت و تعمير خانه سيل زدگان ايالم، به مناسبت هفته 
بسيج تعدادي از آنها را افتتاح كرد.  فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( ايالم 
با تأكيد براينكه ق��رارگاه محروميت زدايي س��پاه همچنان پيگير رفع 
مشكالت زيرساختي مناطق سيل زده است، در اين باره گفت: » توفيقي 
بود كه در هفته بسيج ۱0۱ واحد مسكوني در مناطق سيل زده استان 
افتتاح و ۱۵0 باب منزل نيز كه نياز به تعمير داشتند، كارهايشان تمام و 

به هموطنان تحويل داده شد.«
سردار جمال شاكرمي با بيان اينكه در تفاهمنامه منعقد شده ۷0 باب منزل 
با همكاري بهزيستي، ۱0 واحد با همكاري كميته امداد و ۲۱ واحد نيز خارج 
از تعهدنامه توسط بسيج سازندگي سپاه به بهره برداري رسيد، ادامه داد: 
»كاركنان سپاه پاسداران مبلغ ۶ ميليارد ريال و خيرين ادارات 4 ميليارد 
ريال، جمعاً مبلغ ۱0 ميليارد ريال براي ساخت اين منازل كمك كردند.« به 
گفته اين مسئول، با توجه به از بين رفتن زيرساخت ها و وضعيت نابسامان 
مناطق سيل زده ساختن اين منازل كار بزرگي بود كه با تالش جهادي انجام 
گرفت.  شاكرمي ادامه داد: »سپاه نيز طبق وظيفه ذاتي خود با تمام ظرفيت 
براي رفع مشكالت سيل زدگان در كنار مسئوالن پاي كار آمد و در اين راه 
عالوه بر قدم هاي خوب در حوزه معيشت، پوشاك و درمان با حضور سردار 
حاجي زاده فرمانده هوا و فضا و دكتر محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 

دو پل بزرگ و ارتباطي بخش ماژين ساخته شد.«
وي تصريح كرد: »با توجه به بازديد انجام گرفته هنوز برخي زيرساخت ها از 
جمله برق و گاز در بعضي از منازل هنوز تكميل نشده كه از طريق قرارگاه 
محروميت زدايي استان با حضور استاندار پيگير رفع آنها خواهيم بود.« 
فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( از تالش هاي بهزيستي، كميته امداد و بنياد 
مسكن كه در كنار مردم سيل زده بودند، قدرداني كرد و گفت: همه با هم تا 

پايان رفع محروميت در كنار مردم هستيم. 
  افتتاح پروژه آبرساني روستاي بهارستان چوار 

فرمان��ده س��پاه اميرالمومنين)ع( اس��تان اي��الم در آيين افتت��اح پروژه 
آبرساني به روستاي بهارستان بخش چوار گفت: »سپاه استان در راستاي 
محروميت زدايي و رفع مشكالت مردم به ويژه در مناطق روستايي، تالش هاي 
ارزشمندي داشته و پروژه هاي كوچك و بزرگ زيادي را در حوزه هاي مسكن، 
آبرساني، احداث جاده، پل و... ؛ اجرايي و به سرانجام رسانده است.« سردار 
شاكرمي با بيان اينكه اجراي پروژه هاي كوچك و زود بازده از اولويت هاي 
اصلي سپاه در مناطق محروم و توسعه نيافته است، اظهار كرد: »اجراي اين 
گونه پروژه ها روح اميد، كار، تالش، رونق كسب و كار در روستاها را دوچندان 

و مردم را به اهداف مقدس جمهوري اسالمي اميدوار مي كند.«
وي با اشاره به اينكه در هفته بسيج و در سطح شهرستان هاي ايالم و چوار 
تعداد ۲۳ باب مسكن روستايي، مخزن ذخيره و شبكه آبرساني روستاي 
بهارستان، اصالح شبكه كشاورزي و آبياري روستاي بانسرو، احداث پل و 
اليروبي رودخانه روستاي چشمه سرخ، ۵0 چشمه سرويس بهداشتي و...؛ 
به بهره برداري مي رسد، يادآور شد: »براي اجراي اين پروژه ها بيش از ۱۵ 

ميليارد و 4۹0 ميليون ريال هزينه شده است.«


